
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open+ reglement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad van Assenede in de zitting van 
24.02.2022 
Dit Open+ reglement is een aanvulling bij het bibliotheekreglement Regiobib 
Meetjesland bibliotheek Assenede dat op 28.10.2021 door de gemeenteraad 
van Assenede werd goedgekeurd.  
 



De onbemande openingsuren zijn de volgende :

Maandag:   18:30 – 22:00  
Dinsdag:   19:30 – 22:00 
Woensdag:  18:30 – 22:00 
Donderdag: 15:30 – 22:00 
Vrijdag:   18:30 – 22:00 
Zaterdag:   12:30 – 22:00 
Zondag:  09:00 – 22:00 
 
De bibliotheek is eveneens onbemand open op alle feestdagen van 09:00 – 22:00  
 
Deze onbemande openingsuren worden verder aangevuld met bemande openingsuren. 
De bemande openingsuren staan in het aparte bibliotheekreglement vermeld dat op 
28.10.2021 door de gemeenteraad van Assenede werd goedgekeurd. 
 
 
Bibliotheekwebsite 
https://assenede.bibliotheek.be 
 
 
 
Wie kan gebruik maken van Open+? 
Je bent minstens 16 jaar. Als ouder/voogd/grootouder mag je wel je eigen 
(klein)kinderen meebrengen. Je zorgt ervoor dat de kinderen de rust niet verstoren. 
Je hebt een Open+ infosessie gevolgd. 
Je eID is geregistreerd in de database van Open+ gebruikers en je hebt het Open+ 
reglement ondertekend. 
 
 
Wanneer kan je gebruik maken van Open+? 
Het uurrooster van Open+ staat op de website van de bibliotheek 
https://assenede.bibliotheek.be 
Dit rooster volgt een vast stramien. Tijdens bepaalde activiteiten in de bibliotheek is 
Open+ niet beschikbaar. Deze activiteiten worden vooraf aangekondigd op de website. Je 
bent zelf verantwoordelijk om deze info na te lezen. De bibliotheek gaat je niet 
persoonlijk verwittigen. 



 

 
Wat kan je doen tijdens Open+? 
✓ Inleveren, verlengen en uitlenen via de zelfuitleenbalies 
✓ Kosten betalen via de zelfuitleenbalie 
✓ Snuisteren in de collectie 
✓ Kranten en tijdschriften lezen 
✓ Lezen en studeren 
✓ Gebruik maken van de Wifi 
✓ Gebruik maken van de publieke internetpc’s 

 
 
Wat kan je NIET doen tijdens Open+? 

• Reservaties ophalen en uitlenen 

• Games inleveren en uitlenen 

• Printen 
 
 
Hoe gebruik je Open+? 

• Je gebruikt je eID en Open+ pincode om binnen te komen via de 
hoofdingang.  

• Je mag je eID en je pincode niet doorgeven aan iemand anders. De 
toegang tot Open+ is strikt persoonlijk en wordt geregistreerd.    

• Je mag geen andere personen mee naar binnen nemen of de kans geven 
om mee naar binnen te gaan. Een uitzondering geldt voor (klein)kinderen 
onder de 16 jaar.  
Je partner moet een eigen pincode en eID gebruiken. 
Wees alert. Als je denkt dat een andere persoon jou naar binnen zal 
volgen, dan ga je niet naar binnen.  

• Je gebruikt de nooduitgang enkel in geval van nood. Het openen van de 
nooduitgang activeert een alarm. Bij misbruik worden kosten 
aangerekend. 

• Je verplaatst geen meubilair of apparaten. 

• Je organiseert zelf geen activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen in 
het bibgebouw. 

• Je mag je eigen toestel, smartphone, laptop en tablet gebruiken. Je mag 
gebruik maken van de Wifi, maar je mag je toestel niet inpluggen in het 
vaste netwerk.   

• Eten en drinken is niet toegelaten in de bib.    

• Dieren (met uitzondering van assistentiedieren) zijn niet toegelaten.   



 

• Je geeft toestemming om gefilmd te worden via de CCTV camera’s. De 
camerawet van 21 maart 2007 is hier van toepassing.   

• In geval van nood neem je je verantwoordelijkheid als burger. Je neemt 
contact op met de hulpdiensten.  

• Indien een andere gebruiker geweld of agressie gebruikt, verlaat dan 
onmiddellijk de bib en verwittig indien nodig de politie. Breng de bib op 
de hoogte via het Open+ formulier op de website.  Lukt dit niet, stuur 
dan een mail naar bibliotheek@assenede.be of neem de volgende 
werkdag telefonisch contact op of kom langs tijdens de bemande 
openingsuren.     

 
 
Door je als gebruiker van Open+ te registreren, aanvaard je dit reglement.   
De persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden beheerd volgens de 
geldende wetgeving op de privacy. 
Indien je het reglement niet respecteert, dan wordt je toegang tot Open+ 
ingetrokken.   
 
Dit reglement voor het gebruik van Open+ in de openbare bibliotheek 
Assenede is van toepassing vanaf 13.12.2021 
 
 
Goedgekeurd als bijlage bij het besluit van de gemeenteraad van 24.02.2022 
 
 
 
   
 
Frederik Willems      Lieve Goethals 
Algemeen directeur     Voorzitter gemeenteraad 
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